
 

 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

Opis i wymogi do przedmiotu zamówienia 

Rozbudowa hali produkcyjno - usługowej z zapleczem socjalno - biurowym w Gdańsku na działkach 

nr 88/38 i nr 88/37 jed.ewid. 266101_1, ob.Klukowo 

 

1. Rozbudowa hali niepodpiwniczonej, jednokondygnacyjnej z częścią biurowo –   socjalną wraz 

z infrastrukturą. W części socjalno-biurowej oprócz pomieszczeń biurowych, znajdują się w niej 

pomieszczenia socjalne i sanitarne przeznaczone dla personelu wewnętrznego. 

Przeznaczeniem budynku hali jest produkcja sterów okrętowych oraz sprawowanie usług 

remontowych tj. oczyszczanie i konserwacja elementów stalowych i urządzeń statków.  

Projektowana rozbudowa będzie zlokalizowana na działce nr 88/37 przylegającej do 

działki nr 88/38 zabudowanej istniejącą halą systemową z częścią socjalno - 

biurową. Od wschodu działka przylega do działek zabudowanych budynkami o 

podobnym przeznaczeniu, wzdłuż północnej granicy biegnie droga wewnętrzna 

dojazdowa oraz działka niezabudowana, od południa przylega do terenów 

należących do PKP. 

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują: 

a) Demontaże i rozbiórki wraz z utylizacją. 

b) Usunięcie sieci kolidujących z projektowaną zabudową. 

c) Wywiezienie  ziemi złożonej na terenie działki. 

d) Rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z wywozem i utylizacją. 

e) Wymianę gruntów pod posadowienie projektowanych obiektów. 

f) Przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z przeniesieniem zbiornika na 

istniejące ścieki. 

g) Roboty ziemne wraz z kosztem utylizacji gruntu. 

h) Roboty zbrojarskie, fundamentowe, konstrukcyjne oraz izolacje. 

i) Konstrukcję stalową. 

j) Pokrycie dachowe. 

k) Stolarkę okienną i drzwiową oraz bramy. 

l) Roboty elewacyjne i wykończeniowe. 

m) Roboty posadzkarskie w tym posadzkę przemysłową. 

n) Instalacje: sanitarne, elektryczne, wentylacja, klimatyzacja, kotłownia co. 

o) Sieci zewnętrzne. 

p) Zagospodarowanie terenu. 

2. Rozbudowa będzie prowadzona na działce należącej do Inwestora.  

3. Wydano pozwolenie na budowę. 

4. Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z: 

a) warunkami określonymi w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach, 

b) projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, 

c) obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

5. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac budowlanych na zewnątrz budynku, w 
szczególności prac betonowych, przy elewacji lekkiej mokrej, układaniu nawierzchni 
drogowych, jedynie w warunkach atmosferycznych zapewniających zachowanie prawidłowej 
technologii na etapie transportu oraz wbudowania danego materiału, w tym przy 
temperaturze  powyżej 0˚C. 



 

 
 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zaoferowana cena wykonania 

zamówienia musi być kompletna i jednoznaczna i obejmuje pełny zakres robót niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości jest możliwa w 

przypadku rezygnacji Zamawiającego z części prac , jeżeli da się je wydzielić i oszacować lub 

wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 

wyceny zamówienia.   

7. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie maksymalnie do 5 dni od 

wysłania informacji uczestnikom postępowania. 

8. Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy, przy czym Teren Budowy zostanie przekazany Wykonawcy w 

ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.  

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram 

zaplanowanych robót. 

10. Najpóźniej przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy 

kosztorys ofertowy. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z własnej, istniejącej infrastruktury 
lokalowej przez pracowników Wykonawcy. 

12. Przebieg robót związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia nie może w istotny 

sposób zakłócić bieżącej pracy zakładu Zamawiającego, w tym należy zapewnić nieprzerwane 

funkcjonowanie dla istniejącego obiektu kanalizacji sanitarnej odprowadzonej do zbiornika na 

ścieki, który musi być przeniesiony w pierwszej kolejności. 

13. Wykonawca będzie zobowiązany do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie 

stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych 

związanych z realizacją zamówienia i przygotowania dokumentów do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

14. Wykonawca będzie odpowiadał za koordynację prac objętych przedmiotem zamówienia i 

utrzymanie porządku na terenie budowy. 

15. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 

pracowników własnych i podwykonawców na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 

16. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji, stanowiącej załącznik do niniejszego 

Szczegółowego opisu przedmiotu, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania 

niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, 

nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu 

wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. 

Zamawiający dopuszcza w takim przypadku oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych 

służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od 

założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone 

wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w 

stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofert. 

17. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (należy 

przez to rozumieć dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót) koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

18. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z 



 

 
 

organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy, tablicy informacyjnej, 

ewentualną naprawą istniejącego ogrodzenia terenu, inne koszty towarzyszące np.: robót 

przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty działań 

ochronnych w zakresie bhp i ppoż., koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty 

wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji. 

19. Wykonawca udziela 36-miesięcznej rękojmi, licząc od dnia odbioru końcowego, z tytułu 

realizacji Przedmiotu zamówienia, które obejmować będzie wszelki wady fizyczne i prawne 

zgodnie z zapisami § 16 Wzoru umowy z Wykonawcą. 

20. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego, należytego 

wykonania wszystkich robót budowlanych oraz jakości materiałów użytych do wykonania 

Przedmiotu robót budowlanych oraz zainstalowanych przez Wykonawcę urządzeń, zgodnie z 

zapisami §18 Wzoru umowy z Wykonawcą. 

21. Wykonawca przejmuje w ramach ceny zaoferowanej w Ofercie rękojmię nad posiadaną przez 

Zamawiającego halą usługową i jej częścią socjalno-biurową usytuowaną na działce nr 88/38, 

która podlegać będzie rozbudowie na działce nr 88/37. Rękojmia na istniejącą halę usługową 

wraz z częścią socjalno-biurową obowiązywać będzie do dnia odbioru przez Zamawiającego 

rozbudowy będącej przedmiotem niniejszego postępowania. 

22. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu oszacowania zakresu i sposobu prowadzenia 

i wykonania prac w zakresie połączenia 2 obiektów (istniejącej hali z halą budowaną).  

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Projekt budowlany 

2. Opis techniczny rozbudowy hali wraz z zapleczem socjalno - biurowym 

3. Przedmiar robót 

 

 

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót 

Przedmiar robót  
Lp. Podstawa Opis Jm Ilość Krotność 

Rozbudowa hali z częścią socjalno-biurową Gdańsk ul.Nowy Świat dz. nr 88/38 i 88/37 

1 Rozdział Przygotowanie terenu pod zabudowę 

1.1 Element Rozebranie nawierzchni utwardzonej z tłucznia kolidującej z planowaną zabudową 

1.1.1 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15·cm i 
złożenie na terenie działki 

m2 957 1 

1.1.2 KNR 231/804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości 

m2 957 15 

1.2 Element Wywóz gruntu składowanego na działce  i sieci  kolidujących  z planowaną zabudową 

1.2.1 KNR 201/212/7 (4) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74·kW, samochód 5-10·t - 
załadowanie na środki transportowe 

m3 2000 1 

1.2.2 KNR 201/214/4 (4) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20·t dalsze 24 km wywozu 

m3 2000 48 

1.2.3   Opłata za składowanie i utylizację gruntu ton 3600 1 

1.2.4   Demontaż sieci zewnętrznych kolidujących z planowaną rozbudową, w tym 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, studni deszczowej, zbiornika na ścieki  

kpl 1 1 

2 Rozdział Budynek biurowy 



 

 
 

2.1 Element Roboty ziemne część biurowa 

2.1.1 KNR 201/202/4 (2) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodem 
samowyladowczym na odległość do 1 km 

m3 623,367 1 

2.1.2 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III przegłębienia pod ławy wykonane ręcznie 

m3 10,087 1 

2.1.3 KNR 201/214/3 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 1·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t - na odległość do 25 km 

m3 623,367 48 

2.1.4   Dowóz gruntu na wymianę i zasypki m3 526,054 1 

2.1.5 KNR 201/230/2 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii IV, spycharka 55·kW (75·KM) - 80% mechaniczne 

m3 420,843 1 

2.1.6 KNR 201/320/1 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - 20% ręczne 

m3 105,211 1 

2.1.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 526,054 1 

2.2 Element Fundamenty część biurowa 

2.2.1 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B-
10 

m3 10,087 1 

2.2.2 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 1,611 1 

2.2.3 KNR 202/202/3 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3·m, beton 
podawany pompą 

m3 22,936 1 

2.2.4 KNR 202/202/4 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość powyżej 1.3m, beton 
podawany pompą 

m3 13,294 1 

2.2.5 KNR 202/204/2 (2) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5·m3, beton 
podawany pompą 

m3 2,67 1 

2.2.6 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 1,959 1 

2.2.7 KNR 202/207/1 (2) Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany 
pompą 

m2 78,37 1 

2.2.8 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą 

m2 70,04 16 

2.2.9 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą 

m2 8,33 10 

2.3 Element Izolacja fundamentów 

2.3.1 NNRNKB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych m2 95,57 1 

2.3.2 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno m2 158,373 1 

2.3.3 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1·warstwa WM 

m2 158,373 1 

2.3.4 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa WL 

m2 156,74 1 

2.3.5 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa WM 

m2 156,74 1 

2.3.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian fundamentowych  styrodur gr 10 cm m2 68,85 1 

2.3.7 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa WL 

m2 68,85 1 

2.3.8 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa WM 

m2 68,85 1 

2.3.9 NNRNKB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,ścian fundamentowych m2 26,11 1 

2.4 Element Podkłady pod posadzki na gruncie - część biurowa ( piasek i chudziak gr 10 cm) 

2.4.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek  gr 25 cm m3 40,5 1 

2.4.2 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły gr 
10 cm 

m3 16,2 1 

2.5 Element Ściany nadziemia - część biurowa poziomy 00,01,02 

2.5.1 KNR 901/104/4 Ściany zewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości 
powyżej 4,5·m z bloków Silka M·24 pod ocieplenie 

m2 341,509 1 



 

 
 

2.5.2 KNR 901/104/3 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości 
powyżej 4,5·m z bloków Silka M·18 

m2 83,279 1 

2.5.3 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1·cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na okna 

szt 27 1 

2.5.4 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 

szt 4 1 

2.5.5 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych m 67,8 1 

2.6 Element Słupy żelbetowe i ściana żelbetowa pomiędzy budynkiem a halą 

2.6.1 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 7,283 1 

2.6.2 KNR 202/208/3 (2) Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód 
do przekroju: 9-12m/m2, beton podawany pompą 

m3 10,451 1 

2.6.3 KNR 202/207/1 (2) Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany 
pompą 

m2 391,959 1 

2.6.4 KNR 202/207/7 (2) Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą 

m2 391,959 16 

2.7 Element Ścianki działowe 

2.7.1 KNR 901/105/4 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości 
powyżej 4,5·cm z bloków Silka M·12 

m2 289,891 1 

2.7.2 KNR 14/2010/1 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 

m2 55,084 1 

2.8 Element Stropy i elementy żelbetowe budynku nad parterem, 1 piętrem 

2.8.1 KNR 202/216/2 (2) Strop żelbetowy filigran gr 25 cm m2 352,323 1 

2.8.2 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 0,841 1 

2.8.3 KNR 202/210/3 (2) Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany 
pompą 

m3 10,003 1 

2.8.4 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm SCHODY 

t 0,486 1 

2.8.5 KNR 202/218/2 (2) Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, beton podawany pompą m2 32,67 1 

2.8.6 KNR 202/218/6 (2) Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, beton podawany 
pompą 

m2 32,67 10 

2.8.7 KNR 202/218/7 (2) Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą m3 0,504 1 

2.8.8 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm WIEŃCE 

t 0,904 1 

2.8.9 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach m3 7,206 1 

2.8.10   Daszek nad wejsciem m2 7,808 1 

2.8.11   Łącznik  balkonowy ISOCORB mb 10,44 1 

2.9 Element Konstrukcja stalowa dachu 

2.9.1   Konstrukcja stalowa dachu IPE 200 płatwie kg 1747,2 1 

2.10 Element Pokrycie dachu nad częścią biurową 

2.10.1 KNR 205/1008/1 Lekka obudowa dachów blachą trapezową gr 0,5mm m2 193,521 1 

2.10.2 KNR 202/616/1 Przekładka termiczna PIR gr 10mm m2 193,521 1 

2.10.3 KNR 202/616/1 Paroizolacja z folii PE m2 193,521 1 

2.10.4 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników Z 180 t 1,339 1 

2.10.5 KNR 202/609/3 Ocieplenie płyty z wełny  gr 20 cm m2 193,521 1 

2.10.6 KNR 202/609/3 Ocieplenie płyty z wełny  gr 5 cm m2 193,521 1 

2.10.7 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów membrana np. Protan gr 1,6 mm m2 193,521 1 

2.10.8 NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - 
obróbka krawędzi dachu 

m2 18,626 1 

2.10.9 KNR 202/508/4 (2) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15·cm m 46,565 1 

2.10.10 KNR 202/510/3 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm m 84 1 

2.11 Element Stolarka w otworach zewnętrznych okna aluminiowe i witryna z drzwiami wejsciowymi do budynku 



 

 
 

2.11.1   Okna aluminiowe kolor szary system aluprof MB 70 m2 64,647 1 

2.11.2   Witryny aluminiowe z drzwiami kolor szary system aluprof MB-SR 50 szyby antisol 
szary ESG6-16-44,2 VSG U=1,1 

m2 68,671 1 

2.12 Element Tynki wewnetrzne 

2.12.1   Tynki wewnetrzne ściany m2 1197,85 1 

2.12.2 KNR 202/129/1 Parapety wewnetrzne szerokość do 25 cm mb 43,75 1 

2.13 Element Licowanie ścian glazurą na wysokość do 220 cm 

2.13.1 NNRNKB 202/1134/2 
(2) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 192,168 1 

2.13.2 NNRNKB 202/2803/5 
(1) 

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na wysokość 220 cm m2 192,168 1 

2.14 Element Sufity podwieszane wc,szatnie, komunikacja pom. nr 1,1+1,3+1,5+1,6+1,8+1,9+2,3+3,3 

2.14.1   Sufit podwieszany m2 104,3 1 

2.15 Element Posadzki w-wy izolacyjne i podkładowe 

2.15.1 KNR 202/616/1 Folia PE 0,3mm m2 162 1 

2.15.2 KNR 202/609/3 Styropian gr 10 cm - parter m2 162 1 

2.15.3 KNR 202/609/3 Styropian gr 5 cm - 1 i 2 piętro m2 326,5 1 

2.15.4 KNR 202/616/1 Folia ochronna na styropianie m2 488,5 1 

2.15.5 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 488,5 1 

2.15.6 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na gładko-PARTER 

m2 162 1 

2.15.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10·mm-PARTER 

m2 162 4 

2.15.8 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na gładko-PIĘTRO 1,2 

m2 326,5 1 

2.15.9 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10·mm-PIĘTRO 1,2 

m2 326,5 2 

2.16 Element Płytki ceramiczne gres komunikacja, pomieszczenia sanitarne, szatnie i pom.porządkowe 

2.16.1 NNRNKB 202/2806/5 
(1) 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych m2 190,3 1 

2.16.2 NNRNKB 202/2809/4 
(1) 

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" 

m 195,6 1 

2.17 Element Okładziny schodów z płytek ceramicznych gres 

2.17.1 NNRNKB 202/2810/3 
(1) 

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x20, zaprawa "Atlas" 

m2 49,264 1 

2.17.2 NNRNKB 202/2809/4 
(1) 

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" 

m 51,86 1 

2.18 Element Balkony 

2.18.1 NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm m2 9,8 1 

2.18.2 NNRNKB 202/2806/5 
(1) 

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych m2 18,221 1 

2.18.3 NNRNKB 202/2809/4 
(1) 

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia ponad 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas" 

m 14 1 

2.18.4   Balustrady balkonowe cało szklone mb 12,46 1 

2.18.5   Tynk elewacyjny od spodu balkonów m2 17,544 1 

2.19 Element Szpachlowanie, zagruntowanie i przemalowanie jednokrotne na kolor biały ścian 

2.19.1 NNRNKB 202/1134/2 
(2) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 883,205 1 

2.19.2 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach m2 883,205 1 

2.19.3 KNR 202/1505/1 Malowanie farbą emulsyjną m2 883,205 1 

2.20 Element Malowanie klatki schodowej 

2.20.1 NNRNKB 202/1134/2 
(2) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 122,48 1 

2.20.2 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach m2 122,48 1 



 

 
 

2.20.3 KNR 202/1505/3 Malowanie dwukrotne ścian farbami klatka schodowa m2 122,48 1 

2.20.4 NNRNKB 202/1134/1 
(2) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt sufity i 
biegi schodowe 

m2 37,08 1 

2.20.5 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach klatka schodowa m2 37,08 1 

2.20.6 KNR 202/1505/3 Malowanie dwukrotne sufit farbami jw m2 37,08 1 

2.21 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drzwi z parteru na halę 

2.21.1   Drzwi p.poż o odpornosci ogniowe EI 30 - przejscia na halę na parterze kpl 2 1 

2.22 Element Balustrady i pochwyty schodowe wewnętrzne 

2.22.1   Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej mb 25,4 1 

2.22.2   Pochwyt schodowy montowany do ściany mb 12,6 1 

2.23 Element Elewacja 

2.23.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe m2 517,397 1 

2.23.2 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej mb 49,475 1 

2.23.3 KNR 23/2612/1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian 12 cm m2 484,245 1 

2.23.4 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 247,83 1 

2.23.5 KNR 23/2612/2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - styropian gr 3 cm m2 14,831 1 

2.23.6 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany i oscieża m2 499,076 1 

2.23.7 KNR 23/2611/2 Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 499,076 1 

2.23.8   Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa kolor szary, czerwony m2 499,076 1 

2.23.9   Wyprawa elewacyjna na cokole m2 14,843 1 

2.23.10 NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - 
parapety zewnetrzne 

m2 21,875 1 

2.24 Element Daszki nad balkonem i wejściem do budynku 

2.24.1   Daszek i ściana przy daszku nad wejściem do budynku biurowo socjalnego - 
obudowa 

m2 27,315 1 

2.24.2   Daszek szklany nad balkonem  długość 250 cm szerokość 120 cm m2 3 1 

3 Rozdział Hala 

3.1 Element Roboty ziemne pod posadowienie hali 

3.1.1 KNR 201/202/5 (2) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III 

m3 1928,14 1 

3.1.2 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III przegłębienia pod stopy wykonane ręcznie 

m3 23,261 1 

3.1.3 KNR 201/214/3 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 1·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód 5-10·t - na odległość do 25 km 

m3 1928,14 48 

3.1.4   Dowóz gruntu na zasypki m3 1494,63 1 

3.1.5 KNR 201/230/2 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii IV, spycharka 55·kW (75·KM) - 80% mechaniczne 

m3 1195,7 1 

3.1.6 KNR 201/320/1 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5·m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - 20% ręczne 

m3 298,926 1 

3.1.7 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 1494,63 1 

3.2 Element Fundamenty hali 

3.2.1 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B-
10 

m3 23,261 1 

3.2.2 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 13,729 1 

3.2.3 KNR 202/204/4 (2) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości ponad 2.5·m3, beton 
podawany pompą B 25 

m3 102,172 1 

3.2.4 KNR 202/208/4 (2) Kominy w stopach fundamentowych m3 12,236 1 

3.2.5 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 

t 0,495 1 



 

 
 

3.2.6 KNR 202/202/1 (2) Belki podwalinowe gr 20 cm m3 19,809 1 

3.2.7   Kotwy wklejane hilti szt 76 1 

3.2.8 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1·warstwa 

m2 333,22 1 

3.2.9 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 

m2 333,22 1 

3.2.10 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa 

m2 198,09 1 

3.2.11 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 

m2 198,09 1 

3.2.12 KNR 23/2612/1 Ocieplenie fundamentów styropian hydro gr 10 cm wraz z osiatkowaniem m2 99,045 1 

3.2.13 NNRNKB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej,ścian fundamentowych m2 19,17 1 

3.3 Element Konstrukcja stalowa hali 

3.3.1   Dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali z uwzględnieniem konstrukcji pod 
suwnice 

kg 59500 1 

3.3.2  Wykonanie prac związanych z funkcjonowanie suwnicy i montaż suwnicy kpl 1 1 

3.4 Element Pokrycie dachu nad halą 

3.4.1 KNR 205/1008/1 Lekka obudowa dachów blachą trapezową gr 0,7 mm m2 567,2 1 

3.4.2 KNR 202/616/1 Przekładka termiczna gr 10mm m2 567,2 1 

3.4.3 KNR 202/616/1 Paroizolacja z folii PE m2 567,2 1 

3.4.4 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników Z 180 t 3,706 1 

3.4.5 KNR 202/609/3 Ocieplenie płyty z wełny dachowa twardej  gr 15 cm m2 567,2 1 

3.4.6 KNR 202/609/3 Ocieplenie płyty z wełny dachowej twardej   gr 5 cm m2 567,2 1 

3.4.7 KNR 15/527/1 Pokrycie dachów membrana np. Protan gr 1,6mm m2 567,2 1 

3.4.8 NNRNKB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm w 
poziomie dachu 

m2 89,287 1 

3.4.9   Swietliki dachowe 1220*200 cm KPL 1 1 

3.4.10   Swietliki dachowe 900*200 cm KPL 6 1 

3.4.11 KNR 202/508/4 (2) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15·cm m 10,12 1 

3.4.12 KNR 202/510/3 (2) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm m 24 1 

3.5 Element Obudowa ścian płytami warstwowymi z wypelnieniem z wełny gr 15 cm 

3.5.1   Cokół budynku w kolorze szarym (ocieplenie +2x siatka+ grunt+wyprawa 
gramaplast) 

m2 21,352 1 

3.5.2 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe m2 700 1 

3.5.3 KNR 202/2007/4 Podkonstrukcja pod obudowę ścian m2 749,771 1 

3.5.4 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych ze rdzeniem z wełny 
minerlanej gr 15 cm 

m2 749,771 1 

3.6 Element Stolarka drzwiowa 

3.6.1   Brama  500*500 cm segmentowa ocieplana z czterema naświetlami w bramie KPL 2 1 

3.6.2   Drzwi wejsciowe zewnętrzne do hali 110*210 kpl 2 1 

3.7 Element Posadzka w hali 664,6 m2 - podkłady i izlolacja 

3.7.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 
stabilizoany cementem 

m3 199,38 1 

3.7.2 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły B-
10 gr 10 cm 

m3 66,46 1 

3.7.3 KNR 202/616/1 Izolacje z folii PVC jedna w-wa m2 664,6 1 

3.7.4 KNR 202/609/3 Izolacja cieplna styropian posadzkowy gr 10 cm m2 664,6 1 

3.8 Element Posadzka w hali 664,6  m2 - posadzka przemysłowa betonowa C20/25 gr 20 cm 

3.8.1 KNR 202/616/2 Izolacje z folii PE 0,2mm dwie warstwy m2 664,6 1 



 

 
 

3.8.2   Posadzka przemysłowa z wykończeniem gr 20 cm beton posadzkowy C20/25 m2 664,6 1 

3.9 Element Wykończenie ściany oddzielenia pożarowego od wnętrza hali 

3.9.1   Tynki wewnetrzne m2 351,307 1 

3.9.2 NNRNKB 202/1134/2 
(2) 

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2 351,307 1 

3.9.3 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianie żelbetowej m2 351,307 1 

3.9.4 KNR 202/1505/3 Malowanie dwukrotne ścian farbą emulsyjną m2 351,307 1 

3.10 Element Schody stalowe na hali-wyjście z hali do biura 

3.10.1 KNR 202/1214/1 Dostawa i montaż schodów stalowych ocynkowanych szerokośc 120 cm  w 
komplecie z balustradami 1,30*2,63+1,50*0,25=3,8 m2 

szt 1 1 

3.11 Element Rozbiórka istniejącej ściany szczytowej  pomiędzy halą istniejącą a nowo projektowaną 

3.11.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich na krawędzi dachu m2 8,225 1 

3.11.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich na ścianach pionowych m2 11,175 1 

3.11.3 KNR 401/426/4 Rozebranie ściany szczytowej z płyt warstwowych wraz z podkonstrukcją m2 179,98 1 

3.11.4 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy żelbetonowe - podwalnia m3 3,343 1 

3.11.5 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km 

m3 39,339 1 

3.11.6 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·km ponad 1·km 

m3 39,339 24 

3.11.7   Utylizacja materiałów z rozbiórki m3 39,339 1 

4 Rozdział Instalacje wewnętrzne 

4.1 Element Wentylacja mechaniczna 

4.1.1   Wentylacja mechaniczna KPL 1 1 

4.2 Element Klimatyzacja 

4.2.1   Klimatyzacja KPL 1 1 

4.3 Element Instalacje sanitarne 

4.3.1   Instalacja wod-kan w tym biały montaż i gaśnice p.poż KPL 1 1 

4.3.2   Kotłownia gazowa wraz z przebudową kotłowni istniejacej KPL 1 1 

4.3.3   Instalacja co ogrzewanie podłogowe kpl 1 1 

4.3.4   Instalacja gazowa kpl 1 1 

4.4 Element Instalacja elektryczna 

4.4.1   Instalacja elektryczna kpl 1 1 

5 Rozdział Prace zewnętrzne 

5.1 Element Sanitarne 

5.1.1   Sieci sanitarne - kanalizacja sanitarna wraz z szambem, deszczówka studnie 
separator z osadnikiem wpusty deszczowe,  wodociagowa 

kpl 1 1 

5.2 Element Elektryczne 

5.2.1   Zabezpieczenie istniejacej linii SN w strefie prowadzenia robót kpl 1 1 

5.2.2   Oświetlenie zewnetrzne kpl 1 1 

5.2.3  Zabezpieczenie przez zniszczeniem istniejącego kabla teletechnicznego 
zlokalizowanego na terenie działki 

kpl 1 1 

5.3 Element Nawierzchnie utwardzone 

5.3.1 KNR 201/202/5 (2) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III - usunięcie 
gruntów nienośnych na głębokość do 150 cm 

m3 2908,5 1 

5.3.2 KNR 201/214/4 (4) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 1·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20·t - wywóz na odległość do 
24 km - wywóz gruntów 

m3 2908 48 

5.3.3   Opłata za utylizację  gruntu t 3490,2 1 



 

 
 

5.3.4 KNR 911/201/1 Gewłoknina separacyjna m2 1939 1 

5.3.5 KNR 231/104/7 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i 
zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm 

m2 1939 1 

5.3.6 KNR 231/104/8 Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i 
zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia 

m2 1939 100 

5.3.7 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
ręcznie, grunt kategorii I-II 

m2 1939 1 

5.3.8 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem B-10 m3 21,78 1 

5.3.9 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej m 311,14 1 

5.3.10 KNR 911/201/1 Gewłoknina wzmacniająca m2 1735 1 

5.3.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15·cm 

m2 1735 1 

5.3.12 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości 

m2 1735 15 

5.3.13 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm w strefie wejscia do 
budynku 

m2 1735 1 

5.3.14 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara 

m2 1735 1 

5.3.15 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową wejście do budynku 

m 10,14 1 

5.3.16 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm w strefie wejscia do 
budynku 

m2 17,75 1 

5.3.17 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara wejscie do budynku 

m2 17,75 1 

5.4 Element Obsianie trawą 

5.4.1 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0·km   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) 

m3 11,164 1 

5.4.2 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem   (R=  0,955, M=  
1,000, S=  1,000) 

m3 33,494 1 

5.4.3 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III   
(R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000) 

m2 223,286 1 

      
 


